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203 §
Tutkimuslupa tutkimukseen Sosiaali- ja terveystoimen henkilökun-
nan muutosvalmius

HEL 2019-013223 T 13 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja myönsi tutkimusluvan 
********** tutkimukselle ”Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnan muu-
tosvalmius” (pro gradu). Yhteyshenkilö on hankepäällikkö ********** 
Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2020 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistu-
neita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tie-
tosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tut-
kijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tulok-
sia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit 
tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen 
intrasivuilla

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat henki-
lökunnan muutosvalmiuteen ja miten muutosvalmius näkyy Apotti-käyt-
töjärjestelmän käyttöönottoon valmistauduttaessa. Tutkimusaineisto on 
kerätty Helsinki Apotin toteuttamalla sähköisellä kyselyllä, joka on lähe-
tetty koko sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstölle. Kyselyssä ei ole 
kerätty henkilötietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään ainoastaan sosiaa-
li- ja terveystoimen tiloissa ja koneilla, ja aineisto analysoidaan tilastol-
lisin menetelmin. Tutkimusmateriaali hävitetään kuukauden kuluessa 
opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan so-
siaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen anta-
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misesta päättää sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja (koko sosi-
aali- ja terveystoimialaa koskevat tutkimusluvat).

Lisätiedot
Taija Puranen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tutkimuslupahakemus 17.12.2019
2 Tutkimuslupahakemus 17.12.2019, liite, tutkimussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Yhteyshenkilö Liite 1

Liite 2
.


